Lajosmizse Város Önkormányzat
Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottsága
I/1021/4/2011.
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság ülésének jegyzıkönyve
2011. február 22.
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:
3/2011. (II. 22.) PTK hat.
4/2011. (II. 22.) PTK hat.
5/2011. (II. 22.) PTK hat.
6/2011. (II. 22.) PTK hat.
7/2011. (II. 22.) PTK hat.
8/2011. (II. 22.) PTK hat.
9/2011. (II. 22.) PTK hat.

10/2011. (II. 22.) PTK hat.

11/2011. (II. 22.) PTK hat.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítása
Közösségi ellátások biztosítása
RÉV szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évre
vonatkozó beszámolójának elfogadása
Versenytárgyalás kiírása a volt Szülıotthon hasznosítására
Magyar Telekom Nyrt. bérleti díj emelésének elhagyására vonatkozó kérelme
Urnás temetkezési helyek bıvítése
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviseklıtestületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 4/2005.
(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010.
(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl
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JEGYZİKÖNYV
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2011. február 22én, du: 13.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott N y í l t
bizottsági ülésrıl
Jelen vannak:
Józsáné dr. Kiss Irén
bizottság elnöke
Holminé Sebık Márta
bizottság tagja
Koller Dániel
bizottság tagja
dr. Török Tamás
bizottság tagja
Bíró Tiborné bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl.
Tanácskozási joggal megjelentek:

Basky András polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
dr. Balogh László belsı ellenır
Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens
dr. Gazdag Judit jogi referens
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı
Nagy Judit irodavezetı
Turupuli Péterné irodavezetı
Dodonka Csaba tanácsos
Kocsis Györgyné óvodavezetı
Veszelszki Klára IGSZ vez.helyettes
Orbán Antal települési képviselı
Molnár Ferenc RÉV Szenvedélybeteg
Segítı Szolgálat Vezetıje

Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 fı van jelen. A meghívót
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek.
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont
tárgyalására javaslata.
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával,
kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt –az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

1.

Basky András
polgármester
Basky András
polgármester

2.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
…/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
…/2011. (…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város
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Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl
szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.

4.
5.
6.
7.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András
…/2011. (…) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról polgármester
szóló 4/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Urnás temetkezési helyek bıvítése
Basky András
polgármester
Magyar Telekom Nyrt. bérleti díj emelésének elhagyására Basky András
vonatkozó kérelme
polgármester
Versenytárgyalás kiírása a volt Szülıotthon hasznosítására
Basky András
polgármester
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi Basky András
ellátások biztosítása, valamint a 2010. évi beszámoló elfogadása
polgármester

Zárt ülés
1.

Pályázat benyújtása lakhatási krízishelyzet elhárítására

Basky András
polgármester

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Üdvözöljük körünkben Molnár Ferenc Urat, a RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
Vezetıjét.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátások biztosítása
kötelezı ellátási feladat az önkormányzatnak. Az elıterjesztéshez kapcsolt szakmai
beszámoló rendkívül tartalmas. A szakmai adatok figyelemreméltóak. Láthatók a
szakmai anyagban azok a szakemberek, akik különbözı speciális szakterületekkel,
különbözı kompetenciákkal rendelkeznek, nagyon felkészült szakmai gárda látja el
ezeket a feladatokat. A RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat a túlélésre
berendezkedett. A magam részérıl javaslom ennek az anyagnak az elfogadását.
Kérdezem Molnár Ferenc Urat, hogy van-e hozzáfőznivalója?
Molnár Ferenc RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat Vezetıje
Nekünk elınyös az, hogy ha a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretén belül
dolgozhatunk. Nekünk elıny, hogy a három közösségi ellátás és a nappali ellátás
finanszírozása 60 M/Ft-ba került. Lajosmizse várostól 300 eFt-ot kérünk a nappali
ellátásnak a támogatására. Két évvel ezelıtt volt a feladatra kiegészítı normatíva, ez
megszőnt, de továbbra is ezt a nagyságrendet kérjük a várostól. Szükségünk van a
támogatásra, hogy fenn tudjuk tartani a szolgáltatást.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
A beszámoló 19. oldalán láthatjuk, hogy a szerencsejáték függıség milyen nagy
számban képviselteti magát.
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a napirendi pontot.
Aki a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítását elfogadja, s
ahhoz a 300.000.- Ft-al történı hozzájárulást, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
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3/2011. (II. 22.) PTK hat.
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali
ellátásának biztosítása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítását elfogadja
az elıterjesztés I. határozat-tervezetének megfelelıen, megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Aki a közösségi ellátások biztosítását elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezete
szerint, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (II. 22.) PTK hat.
Közösségi ellátások biztosítása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a közösségi
ellátások biztosítását elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezete
szerint, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Aki a Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évre vonatkozó beszámolóját
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (II. 22.) PTK hat.
Rév Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat 2010. évre vonatkozó
beszámolójának elfogadása
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a RÉV
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselıtestületnek.
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság
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2./ Napirendi pont
Versenytárgyalás kiírása a volt Szülıotthon hasznosítására
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Tavaly április óra az EGYSZI visszaadta a fenntartónak a volt Szülıotthon épületét. A
hasznosítás érdekében versenytárgyalás kiírására került sor. Egészségügyi, szociális és
kereskedelmi célú hasznosítási ajánlatról tudtam. Az egészségügyi szolgáltatás esetén
a következıkre szeretném ráirányítani a figyelmemet. Van egy jelentkezı, aki a
Mercedes Gyárnak az üzem egészségügyi feladatait látná el. Az üzem egészségügyi
szolgáltatást nem fizeti az OEP. Ha az egészségügyi szolgáltató megkapja az épületet,
akkor jó a szolgáltatónak, hogy ha az intézménytıl veszi meg az eszközöket. Nekünk
alapvetı érdekünk, hogy ha egy üzemorvos jön ide, akkor az egészségügyi
szolgáltatásokat az önkormányzattól vegye meg. Ha fizetnek az egészségügyi
szolgáltatásért, az piaci alapot képez az önkormányzatnak. Ha ezt nem kötjük ki, hogy
mi vagyunk a szolgáltatók, akkor ez nekünk elınytelen szerzıdés. Ha orvosi ellátást
hoz ide, akkor olyat hozzon, ami kiegészítı tevékenység. A finanszírozás
teljesítményalapú szakorvosi alapon. Úgy lehetne meghatározni, hogy ami jelen van
nálunk szolgáltatás, olyan szolgáltatást ne vegyen, ha vesz, akkor a bérbeadótól vegye.
Basky András polgármester
Az egészségügyi szolgáltató Lajosmizsére települne, de nem Lajosmizse a célterülete,
hanem egy 50 km-es körzet. A tárgyalások kezdeti stádiumban voltak. Nem arról szól
a történet, hogy a mi betegeinket elviszik. Nem a helyi orvosokat akarják tönkre tenni.
Az ajánlatuk még nincs itt, szeretnék ezt a rendszert megmutatni, ami Komáromban
mőködik.
Javaslom, hogy a Versenytárgyalási felhívásban a „vételi ajánlat” helyett csak
„ajánlat” legyen. A következı bekezdésben szereplı „árverési biztosíték” helyett
„versenytárgyalási biztosíték” kifejezés kerüljön.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
3. oldal: Az egészségügyi és szociális szolgáltatás mellé oda kell tenni még az „egyéb”
kifejezést.
Basky András polgármester
Az önkormányzat részére nem megfelelı ajánlatokat semmisnek tekinti. Ez azt jelenti,
hogy ami az önkormányzat szimpátiáját nem nyeri meg, az önkormányzat fenntartja
azt a jogát, hogy a nem megfelelı ajánlatokat semmisnek tekinti.
Holminé Sebık Márta bizottsági tag
A Mercedes Gyárhoz nem lehet nagy reményeket főzni.
Basky András polgármester
Egyéb megjelölés is legyen, ahol az üzlet megkötése szempontjából fontos információt
le tudja írnia a pályázó.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, én javaslom, hogy az alábbi kiegészítésekkel fogadjuk el a
versenytárgyalás kiírását a volt Szülıotthon hasznosításra:
- legyen az ajánlat része az ingatlan szerzıdés-tervezete,
- hasznosítás jellege: egészségügyi, szociális, vagy egyéb,
- a versenytárgyaláson részt venni és ajánlatot tenni személyesen kell,
- ajánlatnak része legyen a tevékenység végzésére vonatkozó szerzıdés-tervezet,
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-

a határidı: 2011. március 25.
az „árverezési biztosíték” helyett „versenytárgyalási biztosíték” kifejezés
kerüljön be,
az önkormányzat a részére legkedvezıbb ajánlatot tevıvel köt szerzıdést,
egyéb megjelölés felvétele: árajánlatra vonatkozó információ

Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a versenytárgyalás kiírását a volt Szülıotthon
hasznosítására vonatkozóan, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
6/2011. (II. 22.) PTK hat.
Versenytárgyalás kiírása a volt
Szülıotthon hasznosítására
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja,
hogy versenytárgyalás kiírására kerüljön sor a volt Szülıotthon hasznosítására vonatkozóan, s javasolja a Képviselı-testületnek is elfogadásra az alábbi módosításokkal:
-

legyen az ajánlat része az ingatlan szerzıdés-tervezete,
hasznosítás jellege: egészségügyi, szociális, vagy egyéb,
a versenytárgyaláson részt venni és ajánlatot tenni személyesen kell,
ajánlatnak része legyen a tevékenység végzésére vonatkozó szerzıdés-tervezet,
a határidı: 2011. március 25.
az „árverezési biztosíték” helyett „versenytárgyalási biztosíték” kifejezés
kerüljön be,
az önkormányzat a részére legkedvezıbb ajánlatot tevıvel köt szerzıdést,
egyéb megjelölés felvétele: árajánlatra vonatkozó információ
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság

3./ Napirendi pont
Magyar Telekom Nyrt. bérleti díj emelésének elhagyására vonatkozó kérelme
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
A szolgáltató kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 25.500.- Ft-ot, amivel
ebben az évben az infláció miatt többet kell fizetni bérleti díjként, engedje el. Én ennek
elfogadását javaslom.
Holminé Sebık Márta bizottsági tag
Én nem javaslom az elengedést.
Józsáné dr. Kiss Irén bizottság elnöke
Egyéb hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a jelenlegi
szerzıdést fogadjuk el. Aki egyetért az elıterjesztés határozat-tervezetével, hogy ne
engedjük el a bérleti díj emelésének elhagyását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt –az alábbi határozatot hozta:
7/2011. (II. 22.) PTK hat.
Magyar Telekom Nyrt. bérleti díj
emelésének elhagyására vonatkozó kérelme
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a Magyar
Telekom Nyrt. bérleti díj emelésének elhagyására vonatkozó kérelmét nem fogadja el, az elıterjesztés határozat-tervezetét javasolja a
Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra.
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság
4./ Napirendi pont
Urnás temetkezési helyek bıvítése
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Az elmúlt évben egy jelentıs állomás volt a temetıfejlesztéssel kapcsolatban, hogy
elkészült az új ravatalozó és ennek a környezetnek a rendezése érdekében folyatódik
ez a tevékenység. A lakosság szempontjából nagyon kényes kérdés a temetınek az
állapota. A lakosság jó névvel vette, hogy az onnan befolyó bevételeket egy
céltartalékba tette és a ravatalozónak a felújítását megoldotta. A kivitelezı céggel sem
szégyenkezhetünk. Ennek a tevékenységnek a folytatásáról lenne szó és ezt javaslom.
Javaslatot kérek, hogy melyik területet lehetne kijelölni urnás temetkezési helyek
bıvítése céljából.
Dodonka Csaba tanácsos
A temetı elıtti területet, ahol van már urna fal.
Józsáné dr. Kis Irén PTK elnök
Rendben van, részemrıl elfogadásra javaslom. Aki egyetért azzal, hogy urnás
temetkezési helyként a temetı elıtti területet lehet megjelölni, ahol már van urna fal,
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
8/2011. (II. 22.) PTK hat.
Urnás temetkezési helyek bıvítése
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az urnás temetkezési helyek bıvítése
céljából jelölje ki a temetı elıtti területet (urnafal) az urnasírhelyek kialakítására.
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság
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5./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2011. (….)
önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 4/2005. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Turupuli Péterné készítette az elıterjesztést. Rendelet-módosításról van szó.
Hatásvizsgálat megtárgyalását nagyon jó dolognak tartom. Új dolog a bérleti szerzıdés
témaköre. Ezzel kapcsolatban észrevétel van-e?
A piactéren üzemelı nyilvános illemhelynek a használati díjára kellene javaslatot
tenni. Mi a tarifa?
Turupuli Péterné hatósági irodavezetı
100.- Ft.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Elfogadható a 100.- Ft?
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy a bizottság 4
igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:
9/2011. (II. 22.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
…../2011. (….) önkormányzati rendelete a vásárokról és a
piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a vásárokról
és a piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadja
azzal, hogy:
- a piactéren üzemelı nyilvános illemhely használati díja: 100.- Ft
- a vásártéren üzemelı nyilvános illemhely használati díja: 100.- Ft
legyen.
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság
6./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Jelentıs tétellel nıtt a bevételünk, mely az elıterjesztésben pontokban fel van
sorolva. Ezen tényezık miatt került sor a rendelet módosítására. Ezzel
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a 2010. évi költségvetésrıl szóló
önkormányzati rendelet módosítását. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
10/2011. (II. 22.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
…/2011. (…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság
7./ Napirendi pont
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete a 2011.évi költségvetésrıl
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Felkérem Basky András polgármester Urat, hogy terjessze a bizottsági ülés elé az
anyagot.
Basky András polgármester
A költségvetés elkészítésének idıszaka január, az elfogadási határidı február 15-e. Az
önkormányzatnak vannak kötelezı feladatai, ilyen az óvodai nevelés, iskolai nevelés,
piacfenntartás, lakásgazdálkodás, csapadék elvezetés, tőzvédelmi munka biztosítás.
A bölcsıdei ellátás új tevékenység, ez év közepén beindulhat. A másik új tevékenység
a csatornázás. Az elmúltévekben volt egy csatornás pályázatunk. Határidıre
benyújtottuk a pályázatot, sikerült mindent teljesíteni. A pályázatot befogadták,
várhatóan március folyamán a döntés megszületik ezzel kapcsolatban. Ez 2,2 milliárd
forintos beruházás. A csatorna önrészét a lakosok által megkötött lakáskassza fogja
képezni. Az önkormányzatnak 32 M/Ft-ot el kellett különíteni annak érdekében, hogy
a szerzıdéseket be tudjuk mutatni a közremőködı szervezet felé.
A bölcsıde indítása 12 M/Ft-os tétel. E két jelentıs tétel, ami a költségvetésünket a
2011. évben meghatározza. A gazdasági helyzetbıl kifolyólag az idei évben sem
nıttek a felhasználható állami normatívák. Kb. 10 M/Ft-al kaptunk kevesebb állami
támogatást, az elızı évhez képest.
A tervezés elızménye a koncepció. A koncepcióban felsoroltuk a megoldásra váró
feladatokat. A költségvetésben én szerettem volna tartalékként 10 M/Ft-ot
meghatározni, de mivel az intézmények költségvetését már tovább nem lehetett
csorbítani, így 7,5 M/Ft lett a tartalék. A bevételi oldal 1.789.768.000.- Ft, a kiadási
oldal pedig 1.884.292.000.- Ft lett. A költségvetésünk egyensúlyát az biztosítja, hogy
94 M/Ft pénzmaradványunk van az elızı évrıl. Elmondható, hogy Lajosmizse Város
Önkormányzatának az elmúlt 20 évi tevékenysége helyes volt, mert most sem kell
remélhetıleg hitelt felvenni. Hosszú tárgyalások után a végsı számok kialakultak. Az
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önkormányzat nem tervezett változást a kötelezı és a nem kötelezı feladatok ellátását
illetıen. Egy kötelezı feladatot, - ami már korábban is megoldásra várt – sikerül
megoldani 2011-ben, ez pedig a bölcsıdeépítés. A bölcsıde üzemeltetését ez év
nyarán be tudjuk indítani.
A 10. oldal 3. § c.) pontjában szerepel az a tétel, hogy a tárgyévi költségvetési hiány
(mőködési): 94.524.000.- Ft. Ez nem hiány valójában, mert az elızı évben ez a pénz
már rendelkezésre állt. Vannak megkezdett beruházásaink, mint pld. a bölcsıdeépítés,
szennyvízhálózat bıvítés, szeméttelep rekultivációja, s ezekre a beruházásokra a
költségvetésben elkülönítetten vannak kezelve pénzösszegek.
Pénzmaradvány van az önkormányzatnál és az intézményeknél is, ez a felelıs
gazdálkodás eredménye. Ezt ezúton is köszönjük mindenkinek, s 2011-ben is ilyen
felelısségteljes gazdálkodást várunk el mindenkitıl.
A 16. oldalon található az a táblázat, mely a Hivatal igazgatási tevékenységének
szakfeladatokra történı megbontását tartalmazza. A dologi kiadásoknál a pályázati
pénzek itt kerültek megjelenítésre.
A 17. oldalon található táblázat tartalmazza a ténylegesen foglalkoztatottak adatait. A
kollégiumnál van egy fı üres álláshely, a Mővelıdési Háznál 14 fı a tényleges
létszám. Ha a majdani bölcsıdei létszámot hozzáadjuk, akkor 256-ra módosul az
intézményi összesen létszám, s a mindösszesen létszám pedig 324 fıre.
A 19. oldalon a mőködési bevételek találhatók. Kiemelném a helyi adók közül az
idegenforgalmi adót, melynek tervezett értéke 3.500.000.- Ft, az iparőzési adót, mely
360.000.000.- Ft-ra van tervezve. A személyi jövedelemadó helyben maradó része
80.604.000.- Ft, gépjármőadó 113.000.000.- Ft a tervezés szintjén.
A 21. oldalon van a felhalmozási bevételek részletezése. A tárgyi eszközök,
immateriális javak értékesítése vonatkozásában beterveztünk 16.500.000.- Ft-ot. Az
elmúlt testületi ülésen döntöttünk arról, hogy Lévai Csilla által építtetett útnak a
költségére 15.000.000.- Ft kezességvállalási kötelezettségünk van. Ennek fedezetét, amennyiben szükséges – az OTP feletti önkormányzati ingatlan értékesítésébıl tudjuk
finanszírozni, de bízunk benne, hogy erre nem kerül sor. A felhalmozási bevételeknél
a DAOP- Bölcsıde pályázatra 51.416.000.- Ft, a TIOP- os pályázatra - mely a Fekete
István Általános Iskola eszközbeszerzésére lett benyújtva-, 25.097.000.- Ft, a DAOPos pályázatra, - mely a folyékony hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozik -,
63.000.000.- Ft, s a DAOP- os pályázatra, - mely a szilárd hulladéklerakó
rekultivációjára vonatkozik – 100.000.000.- Ft lett betervezve.
Az önkormányzat 2011. évi kiadásai a 4. sz. mellékletben találhatók. A Hivatal
megnevezése az önkormányzat és a hivatal együttesét jelenti, melynek betervezett
kiadása 925.805.000.- Ft. Az IGSZ mőködési kiadása 958.487.000.- Ft.
Az óvoda, bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai 17.310.000.- Ft, ezt
céltartalékba tettük. Az iskolapszichológiai pályázatra - (Többcélú Kistérségi Társulás)
-, 1.300.000.000.- Ft van betervezve, közfoglalkoztatás támogatására 1.820.000.000.Ft. A közfoglalkoztatási feladatokat a Többcélú Kistérségi Társulással közösen látjuk
el, 4 órás közfoglalkoztatási idık vannak.
Az önkormányzat támogatást szokott adni civil- és sportszervezeteknek és egyéb
szervezeteknek. Ezek az elızı évivel megegyezıen vannak betervezve. Társadalmi
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szervezeteknek 750.000.- Ft, sportszervezeteknek 5.300.000.- Ft van elıirányozva a
2011. évre.
A 27. oldalon a felhalmozási kiadások részletezése található. Lajosmizse város
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítésére 32.547.000.- Ft
van elkülönítve. Erre az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy ezt finanszírozza
abban az esetben, ha ez nem folyik be a lakosoktól. A bölcsıdei ellátás biztosítására
52.130.000.- Ft, a Fekete István Általános Iskola eszközbeszerzésére 25.097.000.- Ft, a
folyékony hulladéklerakóra 63.000.000.- Ft, szilárd hulladéklerakóra 100.000.000.- Ft
van elkülönítve.
A tervezés idıszakában az intézményekkel 5 %-kal kevesebbet terveztünk be, mint a
tavalyi induló pont. Ettıl függetlenül azt kérem, hogy ezeket a számokat próbáljuk
tartani. Ha az elızı években nem ilyen felelısség felelıs gazdálkodás történt volna,
akkor azon kellett volna gondolkodni, hogy mennyi hitelt kellene felvenni a
mőködésünkhöz.
A költségvetésünk lényege, hogy nem jó szájízzel a magam részérıl, de kellı
határozottsággal kellett azt mondani, hogy ilyen költségvetéssel tudunk indulni. A „0”ás költségvetés összeállítása volt a fı cél.
A költségvetést igyekeztünk úgy összeállítani, hogy ebben az évben is megoldható
legyen az idıközben esetlegesen váratlanul jövı probléma. A bevételi oldalon minden
be van tervezve, ami csak lehetséges. A mozgástér 7,5 M/Ft, ami általános tartalékba
van helyezve a költségvetés keretén belül. Azt javaslom, hogy hagyjuk addig
érintetlenül ezt az összeget, amíg a biztonságát nem látjuk a költségvetésnek, s ha
valahova szükséges, akkor tudunk ebbıl átcsoportosítani.
Amit a költségvetés tervezése során kértem az intézményvezetıktıl, hogy a Cafetériát
igyekezzünk megtartani, hogy a dolgozóknak tudjunk ebédjegy-juttatást adni.
A DAUP-os iskola felújítási pályázatot sajnos nem nyertük meg, így az intézményt
nem tudtuk felújítani. Nincs a költségvetésben annyi pénzünk,, hogy a hiányzó
feladatokat meg tudjuk oldani. Sajnos a szőkös költségvetés most is szőkös, azt
mondom, hogy ebben a helyzetben azt kell csinálni, hogy a „0”-ás költségvetésre kell
törekedni. Mi is sokkal több dolgot szeretnénk megcsinálni a város lakosságának és az
intézményeinknek, de annyit tudunk költeni, amennyi pénzünk van.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Köszönöm. Kérdés van-e az elhangzottakkal kapcsolatban?
Belusz László települési képviselı
A Mővelıdési Háznak a költségét szeretném megkérdezni. Mibıl származik a
növekmény?
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
A pályázaton nyert 26 M/Ft-ot, ez beépítésre kerül a költségvetésébe.
Belusz László települési képviselı
A sportlétesítmények mőködése és fejlesztése a tavalyi évhez képest 476 eFt-al
kevesebb.
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı
A tavalyi tényszámokhoz képest terveztünk a kiadásokkal.
Belusz László települési képviselı
A települési hulladékbegyőjtés, szállítás költsége csökkent a tavalyihoz képest?
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Basky András polgármester
A hulladék begyőjtés hatékonyabbá lett téve. A szeméttelep melletti hulladéklerakót
megszüntettük, azáltal nem keletkezik fuvarköltség és ártalmatlanítási költség.
Kötelezıen feladatkörébe tartozik a közszolgáltatónak a közterületen elhullott állatok
elszállítása is, mert az önkormányzat ezt nem tudja felvállalni.
dr. Török Tamás bizottsági tag
Beszéltünk arról, hogy az iskolában a gyermeklétszám jelentısen csökkent, itt pedig a
tavalyi 90 fıhöz képest 91 fı az iskolának az engedélyezett létszáma.
Basky András polgármester
40 gyermekkel van kevesebb gyermeke, de a nevelési tanácsadóba elküldött
gyermekek a valóságban 2 fınek számít, így 900 gyermek helyett 1070 gyermek van.
Ezt mondta az Igazgató Úr.
Az Igazgató Úr jelezte nekem levélben, hogy a szülık részérıl igen jelentıs igény van
arra, hogy emelt szintő nyelvi osztály legyen, angolból és német nyelvbıl. Ez azt
jelenti, hogy heti két órával lenne több nyelvóra az iskolában. Folyamatban van a
helyzetelemzés, hogy 5 osztály helyett 4 osztály indít. Ha ott keletkezik pénz, akkor
ezt az iskola indítására lehet fordítani.
Orbán Antal települési képviselı
A közutak, belterületi utak javítása tavaly 10 M/Ft volt, most 12 M/Ft. Ez az összeg
mire lesz elég? A Pázmány Péter utcára talán?
Basky András polgármester
Amit a költségvetésünkben elfogadunk, azt meg kell lépni. A Pázmány Péter utcát
szem elıtt kell tartanunk. Abban gondolkodunk, hogy az idei évben olyan gépet
kellene vásárolni, amivel az utak javítását is meg tudnánk csinálni. Különbözı gépeket
nézegettünk, ajánlatokat kérünk, hogy hogyan tudunk kijönni a legjobban.
Orbán Antal települési képviselı
Az elmúlt ciklusban 18 fı képviselı volt, most 12 fıre lecsökkent. Mennyivel lett
kevesebb a tiszteletdíj költsége és ez a pénz hova került?
Basky András polgármester
Önkormányzati jogalkotásra 32 M/Ft volt, most 22 M/Ft. A 10 M/Ft-ot felélte a
felhalmozási kiadás.
Holminé Sebık Márta bizottsági tag
Pozitív a véleményem arra tekintettel, hogy ezt a költségvetést hitel nélkül sikerült
összeállítani. Elsı problémám a tartalékképzésnek a mértékével van. Az önkormányzat
az egyik legnagyobb feladata elıtt áll, a szennyvíztisztító csatorna kiépítése. E
tekintetben tartalékképzés nem volt a csatorna beruházáshoz. Rendkívül kevés ez a 7,5
M/Ft, ennek rendkívül sok helye van. A csatorna beruházással kapcsolatban van
egyrészrıl a saját erı biztosítása, és komoly kezességvállalási költség.
A másik problémám a költségvetéssel az, hogy nem kezeli a 2011. évi problémákat,
gondolok itt az iskolára. Délelıtt az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülése
kihelyezett bizottsági ülés volt az általános iskolában, s bemutatásra került néhány
tanterem. Láthattuk, hogy milyen körülmények között van az iskola, honnan is veszik
el azt az 5 %-ot. Nem tudjuk fenntartani a versenyt a kecskeméti általános iskolákkal,
ezért vándorolnak el a diákok. Az önkormányzat megpróbálja a tehetséggondozást
kiválóan tartani, de ez nem valósul meg úgy, ahogy arra szükség lenne.
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Fejlesztési pénzeszközök, beruházások: Nagyon jó, hogy pályázik az
önkormányzat, de ezek a pályázatok terhelik nagymértékben az önkormányzat
költségvetését. Elsısorban olyan pályázatokra kellene orientálódni, ami
költségcsökkentést eredményez, mint pld. az iskolánál.
Belvíz probléma: A belvíz probléma költséggel jár. Nincs belvízelvezetı, a
pincékben a víz megemelkedik, az embereknek a kazánokat fel kell hozni.
Esıelvezetıket kellene létesíteni azokban az utcákban, ahol még nincs.
Basky András polgármester
Azon a szinten kezeli a költségvetés a problémákat, ahogy tudja, de ha van javaslat,
akkor azt kérjük elmondani.
Holminé Sebık Márta bizottsági tag
Én azt javaslom, hogy az intézmények gazdálkodásába be kellene tekinteni.
Basky András polgármester
A költségvetésbe bármikor be lehet tekinteni. A költségvetését az intézményeknek
már 12 éve ismerem. Minden intézmény szőkösen gazdálkodik.
Csatornázásra tartalékot nem volt lehetıség képezni, mert az elmúlt években is
szoros volt a költségvetés. Az intézmények felelısen gazdálkodnak, és a pénzeket
nagyon megfontolva költik el. Amikor fejlesztéseket végeznek, azért teszik, hogy
jobbá tudják tenni az intézményeiket.
Belvíz elvezetés: Milliós nagyságrendő költséget tettünk a belvízelvezetésre. Ha
lesz belvízelvezetéssel kapcsolatos pályázat, akkor élünk a pályázati lehetıséggel.
Az idei évben háromszor rendeltem el belvízvédelmi készültséget.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
A költségvetési tervezési munka múlt év októberében elkezdıdött. A szakemberek
amit kellett, letették az asztalra. A szakmai anyagot illetıen megfelelı anyagot
kaptunk. A költségvetés egymilliárd-nyolcszáznyolcvannégy millió forint. Az
összkiadási elıirányzatnak 16 %-a felhalmozási jellegő. Örülök neki, hogy a
lajosmizsei önkormányzat az eddig meghatározott kötelezı feladatot a törvény
szerint teljesítette. A kritikákkal egyetértek, de nem biztos, hogy azok a
vélemények találkoznak, amik kijelölnék a feladatokat. Ez az 5 %, amit
költségcsökkentı tényezıként be kellett iktatni, kényszer volt, ez hosszú távon nem
fog menni, mert egy idı után nincs mirıl lemondani. Ez a probléma, ami az
iskolánál van, a vezetınek a feladata megoldani. Nagyon céltudatosan meg kell
választani a vezetıt, aki az iskolánál ezt a problémát jól tudja kezelni. Nem a
költségvetéssel van a probléma, hanem a szemlélettel van gond, ahogy a feladat
elvégzéséhez viszonyulunk.
Minden munkaterületnek megvan az elınye és a hátránya is. Nem csak a
pedagógusokat lehet sajnálni, hanem bárkit, bármilyen munkaterületen.
Meg kell nézni, hogy a pályázatokhoz hogyan fogjuk az önerıt elıteremteni.
A költségvetést elfogadásra javaslom.
Basky András polgármester
Nagyon nehéz összehasonlítani az intézményeknek a bérét. Mindenki azon a
szinten van besorolva, ahova a végzettsége tartozik. Minden intézményben
igyekeznek kihasználni az emberek a továbbtanulást. Ebben a költségvetésben
benne van a tehetséggondozás költsége a Mővelıdési Háznál és az iskolánál.
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Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs,
elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a
2010. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletének módosítását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – egy nem szavazattal -,
tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:
11/2011. (II. 22.) PTK hat.
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének …/2011. (….) önkormányzati
rendelete a 2011.évi költségvetésrıl
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének
a 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója.
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket
ezennel berekesztem, munkánkat továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk.
K.mf.
Józsáné dr. Kiss Irén
PTK elnök
Márton Györgyné
jkv.vez.
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JEGYZİKÖNYV
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2011. február 22én, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Z á r t
bizottsági ülésrıl
Jelen vannak:

Józsáné dr. Kiss Irén
Holminé Sebık Márta
Koller Dániel
dr. Török Tamás

bizottság elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
bizottság tagja

Bíró Tiborné és Koller Dániel bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl.
Tanácskozási joggal megjelentek:

Basky András polgármester
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı
Dodonka Csaba tanácsos

Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Tisztelettel köszöntöm a mai zárt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom,
hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı van jelen. A meghívót
mindenki megkapta, az abban foglalt zárt ülési napirendi pont mindenki elıtt ismert.
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont
tárgyalására javaslata.
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával,
kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt –az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

Pályázat benyújtása lakhatási krízishelyzet elhárítására

Basky András
polgármester

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Felkérem Dodonka Csabát, az anyag elıterjesztıjét, hogy ismertesse, mirıl is szól ez a
pályázat.
Dodonka Csaba tanácsos
Csorba Mónika kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kérte, hogy az
önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen nyújtson be pályázatot
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért
Közalapítvány által 2010. évben közösen kiírt – Roma Intervenciós Keret terhére – a
magánszemélyeket érintı, veszélyeztetı lakhatási krízishelyzet elhárításának és
megoldásának támogatására. A pályázat meghatározza, hogy milyen témákra nyújtható
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be. Csorba Mónika annak a kritériumnak felel meg, hogy az általa lakott lakás ledılt,
ezért a lakást/házat életveszélyessé, lakhatatlanná nyilvánították. A támogatás formája
vissza nem térítendı támogatás. A megítélhetı maximális támogatási keretösszeg
2.000.000.- Ft. Önkormányzatunk erre a keretösszegre nyújtaná be a pályázatot.
Basky András polgármester
Én azt javaslom, ha ilyen pályázattal tudunk segíteni, be kell nyújtani.
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Köszönöm. Én is javaslom a pályázat benyújtását. Kérdés, vélemény, hozzászólás vane az anyaggal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.
Aki elfogadja, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt – az alábbi határozatot hozta:
12/2011. (II. 22.) PTK hat.
Pályázat benyújtása lakhatási
krízishelyzet elhárítására
HATÁROZAT
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, hogy pályázat kerüljön benyújtásra lakhatási krízishelyzet elhárítására, s az elıterjesztés határozat-tervezete szerint javasolja a
Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra.
Határidı: 2011. február 23.
Felelıs: A bizottság
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy vane még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása.
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai zárt ülésünket
ezennel berekesztem.
K.mf.

Józsáné dr. Kiss Irén
PTK elnök
Márton Györgyné
jkv.vez.
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Lajosmizse Város Önkormányzat
Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottsága
I/1021/4/2011.

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság Z á r t ülésének jegyzıkönyve
2011. február 22.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:
12/2011. (II. 22.) PTK hat.

Pályázat benyújtása lakhatási krízishelyzet
elhárítására

